
Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkösen avauspuhe  
Nesteen yhtiökokous 18.5.2020 klo 14.00 
 
 
Arvoisat Neste Oyj:n osakkaat, hyvät naiset ja herrat 
Dear shareholders, ladies and gentlemen! 
 
Olen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen. Minulla on kunnia avata Neste Oyj:n 
varsinainen yhtiökokous 2020 ja toivottaa teidät koko hallituksen puolesta lämpimästi 
tervetulleeksi.  
 
Koronavirustilanteen takia toteutamme yhtiökokouksen poikkeuksellisin järjestelyin. Neste 
suhtautuu koronatilanteeseen erittäin vakavasti, ja järjestelyissä onkin noudatettu voimassa 
olevia viranomaisohjeita. Lisäksi kokouksessa esitettävien valmisteltujen puheenvuorojen 
pituutta on typistetty, jotta kokous voidaan pitää mahdollisimman lyhyenä.  
 
Nesteen hallituksen kokoonpano näkyy tässä kuvassa. Kokouksen poikkeusjärjestelyiden 
takia hallituksen jäsenistä on tänään täällä paikalla vain allekirjoittanut. Olen toiminut sekä 
hallituksen, että henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana ja myös yhtiön 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä. 
 
Kaikki hallituksen jäsenet kuten myös täällä läsnä oleva päävastuullisena tilintarkastajana 
toiminut KHT Markku Katajisto KHT–yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:sta ovat Neste 
Oyj:sta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. 
 
Paikalla on myös toimitusjohtaja Peter Vanacker, joka esittelee myöhemmin tässä 
kokouksessa tiivistetysti Nesteen liiketoimintakatsauksen. 
 
Hallituksen toiminta 2019 
 
Nesteen hallituksen tärkein tehtävä on ohjata konsernin strategiaa tavalla, joka 
pitkälläaikavälillä luo edellytykset konsernille asetettujen taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä arvon tuottamiseen osakkeenomistajille ottaen samalla huomioon eri 
sidosryhmien odotukset. 
 
Vuonna 2019 hallitus kokoontui 15 kertaa ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,5%. 
Vuonna 2019 hallitus keskittyi hyväksymänsä asialistan mukaisesti yhtiön pitkän aikavälin 
strategian kehittämiseen ja tuloskehityksen jatkumisen varmistamiseen sekä marraskuussa 
2018 tehtävässään aloittaneen toimitusjohtajan perehdyttämiseen.  
 
Neste julkisti helmikuussa 2019 uudistetun strategiansa tavoitteenaan tulla globaaliksi 
johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Uuden strategian myötä yhtiö julkisti 
uuden organisaatiorakenteen, jonka kehittämistä hallitus on seurannut tiiviisti, keskittyen 
erityisesti johtajuuteen ja organisaation kyvykkyyksien kehittämiseen liittyviin asioihin.  
 



Muita painopistealueita hallituksen työssä vuonna 2019 olivat yhtiön uusiutuvien tuotteiden 
raaka-ainepohjan laajentaminen, meneillään oleva lisäkapasiteetin rakentaminen 
Singaporeen sekä Renewable Aviation- ja Renewable Polymers and Chemicals 
-liiketoiminnoissa siirtyminen selvitysvaiheesta käytännön toteutukseen. 
 
Edellämainitun asialistansa ja työjärjestykseensä kuuluvien asioiden lisäksi hallitus on myös 
kiinnittänyt jatkuvaa huomiota yhtiön turvallisuuskulttuurin ja -tulosten kehittämiseen. Lisäksi 
hallitus osallistui aktiivisesti Nesteen uudistettujen arvojen kehittämiseen, ja uudet arvot 
esiteltiin keväällä 2020. Hallitus on myös valvonut strategian toteutusta sekä arvioinut 
toimintaympäristön pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia ja niiden vaikutusta yhtiön 
liiketoimintoihin muun muassa vastuullisuusnäkökulmasta. 
 
Hallitus valvoi myös yhtiön toimintaa ja taloudellista tulosta sekä riskienhallintaa. Vuoden 
aikana hallitus on osallistunut koulutuksiin ja tehnyt työstään itsearvioinnin, johon sisältyi 
muun muassa puheenjohtajan haastattelut jokaisen hallituksen jäsenen kanssa.  
 
Kerron yhtiön palkitsemisperiaatteista myöhemmin tässä kokouksessa.  
 
Kokouksen avaaminen 
 
Arvoisat osakkeenomistajat, Hyvät naiset ja herrat, 
 
Kiitän että olette osoittaneet luottamuksenne Nesteeseen sijoittaen varojanne sen 
osakkeisiin. Kiitän teitä myös siitä, että olette mahdollistaneet tämän yhtiökokouksen 
pitämisen seuraamalla kokousta verkossa ja antamalla valtakirjanne yhtiökokoukselle 
kuuluvien tärkeiden päätösten tekemiseksi.  
 
Totean yhtiökokouksen tulleen avatuksi ja kutsun kokouksen puheenjohtajaksi 
asianajaja Jukka Laitasalon. Onko muita ehdotuksia? Jos ei 
muita ehdotuksia ole, valitaan Jukka Laitasalo puheenjohtajaksi. 


